
  

  
 

   
     

 
 
 

Podmínky zpracování osobních údajů 
 
Společnost Scania Czech Republic s.r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, 
IČO: 612 511 86, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 29097 („společnost Scania“), tímto poskytuje informace o způsobu 
a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním 
osobních údajů.  
 
Základní hodnotou, kterou ve společnosti Scania vyznáváme, je respektování práv 
jednotlivce. Z ní vycházíme ve styku s vámi, ať jste naším váženým zákazníkem, 
řidičem našich vozidel, spolupracovníkem naší celosvětové organizace nebo 
spolehlivým obchodním partnerem/dodavatelem služeb, díky nimž můžeme nabízet 
udržitelná řešení v oblasti dopravy. 
 
Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech: 
 

• dodáváme vám naše výrobky či služby  
• poskytujeme vám na vaši žádost podporu a pomoc  
• plníme smluvní povinnosti  
• plníme právní povinnosti 
• poskytujeme informace o našich výrobcích a nadcházejících akcích, 
• zvyšování kvality a další rozvoj našich výrobků, služeb a organizace. 

 
S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností 
a při zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi 
osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy při 
dodávkách našich výrobků a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, 
potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodními partnerům sdělit, přičemž zajistíme, 
aby s nimi tito obchodní partneři nakládali se stejnou ohleduplností a při zachování 
stejných zásad.   
 
Prostřednictvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi 
informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak 
zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, 
pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či připomínek budete kontaktovat na adrese na 
dpo@scania.cz. 
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Poskytuje společnost Scania mé osobní údaje třetím 
stranám? 
 
S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme se třetími stranami.  
 
Abychom byli schopni poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality, využíváme naší 
celosvětové organizace a globální sítě spolehlivých partnerů. Z tohoto důvodu můžeme 
v některých případech sdílet Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) v rámci 
koncernu Scania a poskytovat je také spolehlivým obchodním partnerům, se kterými 
spolupracujeme. 
 
Typickými příklady sdílení osobních údajů jsou následující situace: 
 

• Pokud nakupujete v našich internetových obchodech, sdílíme Vaše osobní údaje 
s partnery, kteří zpracovávají vaše platby nebo vám doručují zásilky.  

• Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje v informačních systémech, které jsou 
vyvíjeny a dodávány našimi externími poskytovateli IT služeb, nebo jejichž 
hosting tito poskytovatelé zajišťují.   

• Pokud se účastníte některých z našich akcí, můžeme využívat externích 
subjektů při jejich organizování či zajištění vašeho ubytování v hotelu atd. 

 
V těchto případech, kdy musíme sdílet Vaše osobní údaje s našimi obchodními 
partnery, zajišťujeme, aby s Vašimi osobními údaji bylo nakládáno se stejnou 
ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké uplatňujeme my sami. 
 
Seznam příjemců osobních údajů společnosti Scania je dostupný a aktualizován níže 
na webové stránce https://www.scania.com/cz/cs/home/misc/PrivacyStatement.html 
a rádi Vám jej na požádání poskytneme na e-mailové adrese dpo@scania.cz. 
 
Společnost Scania je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, 
některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům 
činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 
 

Kde zpracováváte moje osobní údaje? 
 
Scania je globální společností působící ve více než 100 zemích. Abychom byli schopni 
poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality, využíváme naší celosvětové organizace 
a globální sítě spolehlivých partnerů. Z tohoto důvodu se v některých případech 
můžeme rozhodnout, že budeme Vaše osobní údaje (nebo jejich vybranou část) 
zpracovávat na území Evropské unie i mimo něj. Při tom vždy dodržujeme platné a 
účinné právní předpisy a zajišťujeme bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji. 
Předávání vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno především na základě 
standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí. 

Jak zpracováváte moje osobní údaje? 
 
Našim cílem je zajištění stálé ochrany Vašich osobních údajů, a proto přijmeme veškerá 
přiměřená právní, technická a organizační opatření za účelem zajištění odpovídající 
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ochrany osobních údajů, jež zpracováváme, proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo 
neoprávněnému přístupu. 
 
Svoje bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s vývojem dostupných 
produktů a služeb v oblasti zabezpečení údajů.  
 
Předávání Vašich údajů mimo Evropskou unii je prováděno zejména na základě 
standardních smluvních doložek EU nebo štítu EU-USA na ochranu soukromí. 
 

Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje? 
 
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro: 
 

• splnění našich smluvních závazků vůči Vám  
• splnění účelu, pro nějž jsou údaje shromažďovány  
• splnění našich právních povinností. 

 

Jaká jsou moje práva? 
 
Právo na přístup k osobním údajům 
 
Chcete-li vědět, jestli společnost Scania zpracovává osobní údaje, máte právo získat 
informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte 
také právo k Vašim osobním údajům získat přístup (bezplatně můžete podat žádost o 
výpis z registru, z něhož je zřejmé, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme).  
 
Výpis z registru bude zaslán na Vaši adresu registrovanou v našich systémech. 
Na Vaše přání si můžete výpis rovněž vyzvednout v sídle naší společnosti, kde musíte 
před tím, než Vám údaje poskytneme, prokázat svou totožnost. 
 
V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí bude společnost 
Scania oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek 
anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv). 
 
Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních 
údajů 
 
V případě, že máte pocit, že o Vás společnost Scania zpracovává nepřesné či neúplné 
osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.  
 
Společnost Scania provede opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy 
však s ohledem na technické možnosti.  
 
Právo na výmaz 
 
Nastane-li některá z níže uvedených okolností, máte právo na to, aby Vaše údaje byly 
bez zbytečného odkladu vymazány: 
 



  

  
 

• Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo 
jinak zpracovány; 

• Pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje 
žádný další právní důvod pro jejich zpracování; 

• vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné 
důvody pro zpracování, nebo 

• pokud tak společnosti Scania ukládá zákonná povinnost. 
 
Právo vznést námitku 
 
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou 
zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Scania. 
V případě, že společnost Scania neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro 
zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na 
základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 
 
Můžete rovněž kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů 
pro účely přímého marketingu (což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého 
marketingu). Toto právo je Vaším absolutním právem, proto pokud vznesete námitku, 
ukončíme další zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. 
 
Vznášíte-li námitku, musíte podrobně uvést, vůči čemu námitku vznášíte a proč.  
 
Naší povinností je pak prokázat existenci závažných oprávněných důvodů 
pro zpracování, jejichž význam převyšuje zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo 
prokázat, že údaje zpracováváme pro účely určení, výkon nebo obhajobu právních 
nároků. 
 
Právo na omezení zpracování 
 
Máte právo vznést požadavek na omezení zpracování svých údajů.  
 
Zpracování může být omezeno zejména v následujících situacích: 
 

• Domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné a požádáte nás proto o jejich 
opravu. V takovém případě můžete vznést požadavek, aby zpracování Vašich 
osobních údajů bylo omezeno po dobu, kdy budeme ověřovat jejich přesnost. 

• Zpracování údajů je protiprávní, avšak vy odmítnete výmaz svých osobních 
údajů a požádáte nás, aby jejich použití bylo omezeno. 

• Potřebujete, aby na základě Vašich údajů bylo možné určit, vykonat či obhájit 
právní nároky, a to i tehdy, pokud již Vaše údaje nepotřebujeme pro účely 
zpracování. 

• Vznesli jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a my musíme ověřit, 
zda oprávněné důvody správce nepřevažují nad oprávněnými důvody subjektu 
údajů. 

 
Právo na přenositelnost údajů 
 
V případě, že chcete, aby společnost Scania Vaše osobní údaje předala třetímu 
subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. 



  

  
 

 
Toto právo lze uplatnit pouze v případech, kdy je zpracování Vašich údajů založeno na 
Vašem souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně. 
 
V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných 
osob, společnost Scania nebude moci Vaší žádosti vyhovět. 
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými 
předpisy, ohlaste nám prosím takové případy, jakmile to bude možné. Máte rovněž 
právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Na koho se obracet s dotazy a v případě realizace Vašich 
práv? 
 
Případné dotazy Vám vždy rád zodpoví náš Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
společnosti Scania. Společnost Scania si v takovém případě vyhrazuje právo 
přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu. 
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Scania v České republice: Peter 
Cerovský 
 
 
Email:   dpo@scania.cz 
 
Poštovní adresa: Scania Czech Republic s.r.o. 
  Sobínská 186 

252 19 Chrášťany 
 
 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o zákazníkovi?  
 
Jako zákazník přicházíte se společností Scania do styku dvěma hlavními způsoby. 
 
Nakupujete naše výrobky a služby 
 
Pokud si objednáte vozidlo a/nebo služby související s vozidlem, přistupujeme k Vašim 
zaměstnancům jako k zástupcům Vaší společnosti. Zpracováváme jejich jména a 
kontaktní údaje za účelem dodávky požadovaných výrobků a služeb. 
 
Jste-li OSVČ, pak se veškeré údaje o Vaší živnosti, které zpracováváme, stávají 
osobními údaji. 
 
Nakupujete v našem internetovém obchodě 
 
Pokud si objednáte zboží z našich internetových obchodů, zpracováváme údaje 
nezbytné pro zpracování vašeho nákupu a dodání zakoupeného výrobku k vám. 
 
 

http://www.uoou.cz/
mailto:dpo@scania.cz


  

  
 

Proč vaše osobní údaje 
zpracováváme 

Jaké kategorie osobních 
údajů zpracováváme 

Právní základ 

   
Pro účely cenových 
nabídek 

• Organizační údaje, 
např. název 
společnosti, země, 
adresa společnosti a 
telefonní číslo 

• Jméno a osobní 
kontaktní údaje 

• Jste-li OSVČ, 
zpracováváme rovněž 
finanční údaje jako 
např. úvěrové ratingy 

 

Oprávněný zájem 
Plnění smlouvy 

Plnění smlouvy • Organizační údaje, 
např. název 
společnosti, země, 
adresa společnosti a 
telefonní číslo 

• Jméno a osobní 
kontaktní údaje 

• Jste-li OSVČ, 
zpracováváme rovněž 
finanční údaje jako 
např. úvěrové ratingy, 
bankovní účty a platby 
i související údaje o 
smlouvách jako např. 
číslo smlouvy, číslo 
objednávky, faktury 

Plnění smlouvy 

Abychom Vás informovali 
o výrobcích a službách, o 
něž byste mohli mít dle 
našeho předpokladu 
zájem  

Jméno a kontaktní údaje 
Upřednostňovaný způsob 
kontaktování 
 

Souhlas 

Sledování našich výsledků 
a Vaší spokojenosti 
s našimi výrobky a 
službami  

Jméno a kontaktní údaje pro 
zasílání výzev k účasti na 
průzkumech  

Oprávněný zájem 

Zpracování informací o 
Vašem nákupu 
v internetovém obchodě  

Jméno a kontaktní údaje 
Doručovací adresa 
Nákupy a transakce 

Plnění smlouvy 

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o řidiči?  
 
Jako řidič přicházíte se společností Scania do styku třemi hlavními způsoby: 
 
Řídíte vozidlo Scania 
 



  

  
 

Jestliže Váš zaměstnavatel uzavře se společností Scania smlouvu o poskytování 
Propojených služeb, pak je vozidlo, které řídíte, společností Scania a Vaším 
zaměstnavatelem dálkově sledováno. Shromažďujeme různé druhy provozních údajů 
o vozidle, jako je např. spotřeba paliva, způsob jízdy, zeměpisná poloha, chybové kódy 
atd. Ze všech těchto údajů se stávají osobní údaje, jelikož ve všech případech jsme 
schopni identifikovat, kdo dané vozidlo řídí.  
 
Tyto údaje zpracováváme zejména pro níže uvedené účely: 
  

• dodávka služeb požadovaných zákazníkem, např. Školení řidičů a Koučování 
řidičů ke zlepšení řidičských schopností a snížení spotřeby paliva, 

• zajišťování palubní zábavy je-li tato služba vyžádána, 
• provádění diagnostiky na dálku a analýz pro potřeby oprav a údržby, 
• zvyšování kvality a další rozvoj našich produktů a služeb. 

 
Údaje, které shromažďujeme, nám poskytuje přímo Váš zaměstnavatel, nebo jsou 
získávány z vozidla. 
 
Účastníte se soutěže řidičů organizované společností Scania 
 
Rozhodnete-li se zúčastnit soutěže řidičů organizované společností Scania, 
potřebujeme některé Vaše osobní údaje, např. Vaše jméno a kontaktní údaje, k tomu, 
abychom mohli Vaši registraci a účast v soutěži zpracovat. Tyto údaje nám poskytujete 
přímo Vy. 
 
Na silnici dojde k mimořádné události a zavoláte službu Scania Assistance 
 
Jestliže Vás na silnici potká mimořádná událost a rozhodnete se nás požádat o pomoc 
v nouzi, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom vás mohli identifikovat, porozumět 
tomu, v jaké situaci se nacházíte, poskytnout Vám pomoc a být s Vámi v neustálém 
kontaktu za účelem komunikace ohledně poskytované pomoci.  
 
Z těchto důvodů potřebujeme znát vaše kontaktní údaje, identifikaci vozidla, například 
číslo podvozku a registrační značku, Vaši zeměpisnou polohu, popis mimořádné 
situace a údaje o vozidle pro diagnostiku na dálku.  
 
Proč Vaše osobní údaje 
zpracováváme 

Jaké kategorie osobních 
údajů zpracováváme 

Právní základ 

Plnění našich smluvních 
povinností, např.: 

• poskytování služeb 
požadovaných 
zákazníkem 

• poskytnutí služeb 
na vyžádání pro 
zábavní systém 
vozidla  
provádění 
diagnostiky na 
dálku a analýz 
oprav a údržby 

Chování řidiče, např. 
způsob jízdy včetně 
lokalizace a doby provozu 

Identifikační údaje, např. 
identifikační číslo vozidla 
(včetně VIN kódu a kódu 
podvozku), číslo IP, MAC 
adresa, IČ řidiče  

Informace o výkonu 
vozidla, např. informace o 
součástech vozidla, o 
spotřebě paliva, použití brzd, 

Oprávněný zájem 
Plnění smlouvy 



  

  
 

řazení, využití baterie, údaje 
o motoru a chybové kódy 

Zpracování Vaší účasti 
v našich řidičských 
soutěžích 

Vaše jméno a kontaktní 
údaje 
Věk 
Jazykové preference 
Obchodní firma Vašeho 
zaměstnavatele 

Souhlas 

Poskytnutí asistence 
v případě nouze na silnici  

Kontaktní údaje 
Číslo podvozku 
Registrační číslo 
Popis mimořádné situace 
Zeměpisná poloha 
Údaje o vozidle pro 
diagnostiku na dálku 

Oprávněný zájem 

Poskytnutí informací o 
relevantních produktech a 
službách 

Kontaktní údaje, např. jméno 
a e-mailová adresa 

Souhlas 

Zvyšování kvality a vývoj 
našich produktů a služeb 
 

Chování řidiče, např. 
způsob jízdy včetně 
lokalizace a doby provozu 

Identifikační údaje, např. 
identifikační č. vozidla 
(včetně VIN kódu a kódu 
podvozku), číslo IP, MAC 
adresa, IČ řidiče  

Informace o výkonu 
vozidla, např. informace od 
součástek vozidla, o 
spotřebě paliva, použití brzd, 
řazení, využití baterie, údaje 
o motoru a chybové kódy 

Případy asistence 
v naléhavých situacích 

Oprávněný zájem 

 

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme jako o zaměstnanci? 
 
Když se ucházíte o pracovní pozici ve společnosti Scania, požádáme Vás o poskytnutí 
některých osobních údajů, abychom mohli Vaši žádost zpracovat, například kontaktní 
údaje, reference, jako například předchozí pracovní zkušenosti, vzdělání, osvědčení.  
 
Během trvání Vašeho pracovního poměru u společnosti Scania zpracováváme Vaše 
osobní údaje zejména pro tyto účely: 
 

• správa Vašeho zaměstnaneckého vztahu, 
• plnění našich právních povinností zaměstnavatele, 
• plnění našeho oprávněného zájmu na: 



  

  
 

o řízení a plánování práce, 
o ochraně zaměstnanců a majetku společnosti, 
o kontaktování a informování zaměstnanců, 
o transparentnosti vůči vlastníkům a veřejnosti. 

 
Po skončení Vašeho pracovního poměru u společnosti Scania zpracováváme omezené 
množství údajů, jaké je nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, například 
údaje o délce Vašeho pracovního poměru.  
 
Proč Vaše osobní údaje 
zpracováváme 

Jaké kategorie osobních 
údajů zpracováváme 

Právní základ 

Správa personální agendy • Kontaktní údaje (jméno a 
příjmení, e-mail, 
telefonní číslo, adresa, 
nejbližší příbuzný, státní 
příslušnost, datum 
narození atd.)  

• Pracovní záznamy 
(pracovní číslo, ID 
uživatele, fotografie) 

• Finanční informace 
(mzda, odvody, výdaje, 
časové výkazy, číslo 
bankovního účtu atd.) 

Plnění smlouvy 

Plnění právních povinností 
(např. informační 
povinnost vůči orgánům 
veřejné moci, 
dokumentování 
rehabilitace, soulad 
s kolektivními smlouvami 
atd.) 

• Kontaktní údaje (jméno, 
e-mail, telefonní číslo, 
adresa, státní 
příslušnost, datum 
narození atd.)  

• Finanční údaje (plat, 
odvody) 

• Informace o zdravotním 
stavu (rehabilitace, 
pracovní úrazy atd.) 

Plnění právní 
povinnosti 

Plánování a hodnocení • Organizační informace 
(pracoviště, nákladové 
středisko, přímý 
nadřízený atd.) 

• Hodnocení pracovního 
výkonu 

• Plány rozvoje 

Oprávněný zájem 
 

Bezpečí v případě nouze • Kontaktní údaje (jméno, 
e-mail, telefonní číslo, 
adresa, nejbližší 
příbuzný, státní 
příslušnost, datum 
narození)  

• Lokalizační údaje 
v případě nouze 

Ochrana Vašich 
životně důležitých 
zájmů 

Sledování bezpečnosti  • Přístupové logy, 
kamerový monitorovací 
systém atd.  

Oprávněný zájem 



  

  
 

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o obchodním 
partnerovi / dodavateli? 
 
Jestliže působíte jako zástupce dodavatele, který společnosti Scania dodává produkty 
a služby, zpracováváme omezené množství Vašich osobních údajů, jako jsou např. 
Vaše kontaktní a identifikační údaje. Tyto informace nám slouží k posuzování Vašich 
nabídek, správě smluvní dokumentace a poskytnutí přístupu k příslušným počítačovým 
systémům.  
 
Tyto údaje jsou poskytovány buď přímo Vámi nebo Vaším zaměstnavatelem, nebo 
vytvářeny automaticky během používání našich počítačových systémů. 
 
Proč Vaše osobní údaje 
zpracováváme 

Jaké kategorie osobních 
údajů zpracováváme 

Právní základ 

Posouzení Vaší nabídky 
nebo nabídky Vašeho 
zaměstnavatele  

• Organizační údaje, 
např. název 
společnosti, stát, 
adresa a telefonní 
číslo 

• Jméno a osobní 
kontaktní údaje 

• Jste-li OSVČ, 
můžeme rovněž 
zpracovávat vaše 
finanční údaje, jako je 
úvěrový rating a ceny 

 

Oprávněný zájem 

Plnění smlouvy uzavřené 
s Vámi nebo Vaším 
zaměstnavatelem 

• Organizační údaje, 
např. název 
společnosti, stát, 
adresa a telefonní 
číslo 

• Jméno a osobní 
kontaktní údaje 

• Údaje ohledně smluv, 
např. číslo smlouvy, 
číslo objednávky, 
faktury 

• Informace o 
hodnocení plnění, 
např. dodávka, kvalita 
atd. 

• Jste-li OSVČ, 
můžeme rovněž 
zpracovávat Vaše 
finanční údaje, jako je 
úvěrový rating, 
bankovní účty a platby 

Oprávněný zájem 
Plnění smlouvy 



  

  
 

Zpřístupnění našich 
počítačových systémů 

• Jméno a kontaktní 
údaje 

• Identifikační číslo 
uživatele 

• Jazyková nastavení 
systému 

• Záznamy o používání 
našich systémů 

Oprávněný zájem 

Komunikace s Vámi nebo 
Vaším zaměstnavatelem 

• Organizační údaje, 
např. název 
společnosti, stát, 
adresa a tel. číslo 

• Jméno a kontaktní 
údaje 

Oprávněný zájem 
Plnění smlouvy 

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, když navštívíte 
naše webové stránky? 
 
Když navštívíte naše webové stránky, poskytne nám Váš webový prohlížeč určité 
informace, jež nám pomáhají porozumět tomu, jak naše webové stránky využíváte, 
např. zda používáte mobilní zařízení nebo počítač, ze které oblasti na webové stránky 
přistupujete a který prohlížeč používáte. Tyto údaje nám slouží k tomu, abychom mohli 
zvýšit Váš uživatelský komfort při prohlížení našich webových stránek. V nastavení 
podmínek ochrany osobních údajů ve Vašem prohlížeči můžete přesně určit, jaké 
informace s námi budete sdílet. 
 
Dále používáme omezený počet souborů cookie, které využíváme pro lepší pochopení 
toho, jak naše webové stránky používáte. Více informací o používání souborů cookie 
naleznete na webové stránce  https://www.scania.com/cz/cs/home/misc/Cookies.html. 
 
Rozhodnete-li si nechat zasílat naše newslettery, chcete-li objednat tiskové materiály 
nebo se přihlásit k odběru prezentací vysílaných pomocí služby Webcast, požádáme 
Vás o sdělení jména a kontaktních údajů, abychom Vaše žádosti mohli vyřídit.  
 
Proč Vaše osobní údaje 
zpracováváme 

Jaké kategorie osobních 
údajů zpracováváme 

Právní základ 

Zvýšení Vašeho 
uživatelského komfortu při 
prohlížení stránek 

IP adresa 
Typ a verze prohlížeče 
Operační systém 
Datum a čas návštěvy 
stránek 
URL adresa stránky, ze které 
na náš web přistupujete  
Typ zařízení použitého 
k návštěvě webové stránky 

Oprávněný zájem 

Zpracování žádosti o 
odběr newsletterů nebo 
tiskových prohlášení 

Jméno a e-mailová adresa 
Podle kategorie, k jejímuž 
odběru se přihlásíte 

Oprávněný zájem 

https://www.scania.com/cz/cs/home/misc/Cookies.html


  

  
 

Zpracování žádosti o 
registraci k odběru 
prezentací Webcast 

 Oprávněný zájem 

Zpracování žádosti o 
poskytnutí dalších 
informací 

Jméno a kontaktní údaje 
Organizace/společnost, 
kterou zastupujete 
Stát 

Oprávněný zájem 

Zpracování žádosti o 
objednávku tištěných kopií 
výročních zpráv atd. 

Jméno a kontaktní údaje 
Organizace/společnost, 
kterou zastupujete 
Poštovní adresa 

Oprávněný zájem 

Hodnocení využití 
webových stránek a jejich 
zlepšení 

Číslo IP 
Nastavení prohlížeče 
Typ zařízení použitého 
k přistoupení na webové 
stránky 

Oprávněný zájem 

Propojené služby 
Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů subjektů údajů ve vztahu 
k Propojeným službám je upravena v separátním dokumentu s názvem 
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S PROPOJENÝMI 
SLUŽBAMI SCANIA vyhotoveném a schváleném mateřskou společností 
Scania CV AB, dostupném na webové stránce 
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/cz/experience-
scania/pictures/pdf-files/gdpr/services/CZ_Data_Appendix.pdf 

 
Společnost Scania si vyhrazuje právo ustanovení těchto Podmínek zpracování 
osobních údajů kdykoli revidovat a aktualizovat. 
 

https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/cz/experience-scania/pictures/pdf-files/gdpr/services/CZ_Data_Appendix.pdf
https://www.scania.com/content/dam/scanianoe/market/cz/experience-scania/pictures/pdf-files/gdpr/services/CZ_Data_Appendix.pdf

	Poskytuje společnost Scania mé osobní údaje třetím stranám?
	Kde zpracováváte moje osobní údaje?
	Jak zpracováváte moje osobní údaje?
	Jak dlouho uchováváte moje osobní údaje?
	Jaká jsou moje práva?
	Na koho se obracet s dotazy a v případě realizace Vašich práv?
	Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o zákazníkovi?
	Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o řidiči?
	Jaké osobní údaje o vás zpracováváme jako o zaměstnanci?
	Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako o obchodním partnerovi / dodavateli?
	Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, když navštívíte naše webové stránky?
	Propojené služby

